
vizsga 2013.05.29. 
 

Kérdések: 

 mi az additív színkeverés 

 

 mi az a jitter 

 
  



 

 http live streaming protokoll működése 

 

 iptv 5 fő eleme 

 



 P2P push és pull között mi a különbség  

 

 mi a különbség az authentication és authorization között 

 

 mi az a forgalomszabályozás (TCP) 

 



 valami kritikus sávos kérdés, már nem emlékszem pontosan, de a lényegét 

kellett leírni 

 

 IP cím: hogy mi a hálózat címe 

Ha a címünk 192.168.2.1, és a netmask 255.255.255.0, akkor a 192.168.2.0 a 
hálózati cím, a 192.168.2.1-nek az utolsó byteja (tehát az 1) pedig a host cím. 
Ebben az IP szegmensben 256 különbözõ cím szerepelhet, mégpedig 
192.168.2.0 - 192.168.2.255-ig. Ebbõl két címet fenntart magának a protokoll, 
mégpedig a 192.168.2.0, ez a network cím, és a 192.168.2.255 ez pedig a 
broadcast cím, errõl bõvebben egy picit késõbb. 

 

 IP cím: meg volt adva egy kliens és mi a broadcast cím 

A broadcast címnek foglalt az adott networkon megcímezhetõ legnagyobb 
hostcím. Tehát a címben a host részen csupa 1-es szerepel. Így a fenti 
192.168.2.0/255.255.255.0 tartományban a broadcast számára a foglalt a 
192.168.2.255 cím. 

  



 mi a multistreaming és melyik protokoll foglalja magában (nem biztos, hogy 

így hangzott) 

 

 interleaved és non-interleaved avi között mi a különbség 

 

 



MCU: mi ez és mi a feladata? 

 

  



vizsga 2013.06.12. 
 

Kérdések: 

 Iránykiemelés: melyik hangrendszerben, mire jó? 

 

 



 

 Polarizált 3D működési elve 

 

 MPEG képtípusok, hivatkozásokkal + átviteli sorrenddel 

 

 



 B-osztályú IP címek subnet maszkja 

 

 IPv4-IPv6 három áttérési technika 

 

 

 

 



 Multicast ritka mód - mi az? 

Multi-homing + melyik melyik protokoll használja? 

 



 RTP szolgáltatásai 

 

 SIP forking - mi az? 

 



 Skype architektúra (rajz) + működése 

 

Skype működése 

Host Cache (HC) 

 a supernode-ok (SN) IP címeinek és portjainak listája 

 legalább egy érvényes bejegyzés kell, különben nem tud 
csatlakozni 

Kiépít egy TCP kapcsolatot az SN-dal 

Authentikáció a login szervernél 

 egyetlen központosított elem a rendszerben 

 ellenőrzi a felhasználónevet és a jelszót 

 felelős a felhasználónevek egyediségéért a címtérben 
o Authentikációs szerver helye is titkos 

Becsatlakozás után feltölti a HC-t érvényes adatokkal 

 más supernode-ok adatai 

 ha az aktuális SN leáll, automatikusan újhoz kapcsolódik a HC-ből 
választva 



 Software STB/virtual STB - mik ezek? 

 

 Mi a CDN? 

CDN – Content Delivery Network – Tartalomelosztó hálózat.  
A szolgáltató bekapcsolása a műszaki és az üzleti folyamatba 

 AAA pull jogosultságkezelés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bár nem volt kérdés de ide beszúrom a két másik módszert is (AAA-PUSH, 

Ügynök módszer): 

 

 



 Mi az IMS célja? 

 

 IMS Interrogating-CSCF? 

 

Részletezve ezek a remek dolgok egyesével: 



 

 

 Cloud computing 3 rétege:  

SaaS, PaaS, IaaS 

 



 

 
 



vizsga 2014.01.14. 
 

Kérdések: 

 láthatósági függvény 

 

 színhőmérséklet

 



 LTE, WiMAX, UMTS, GSM, NMT, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA felosztása 

generáció szerint 

 

1G 2G 3G 4G 

NMT 

GPRS,  

EDGE (2.5 G). 

HSCSD 

UMTS, HSDPA LTE, WiMax 

A teljesség igényével itt egy összefoglaló táblázat: 

 

 multicast VOLT 

 polarizációs 3D -> VOLT MÁR 

 mpeg képtípusok, egymásra hivatkozásuk módjai-> VOLT MÁR, 

 multihoming VOLT 

 jitter VOLT 

 RTP szolgáltatásai VOLT 

 skype VOLT    

 cloud computing 3 szintje VOLT 

 forking VOLT 

 ip multimedia subsystem VOLT 

 content delivery network VOLT 

 AAA mit jelent VOLT 

 pull módszer VOLT 



Médiakommunikáció - ZH 2013.04.09. 

A VIK Wikiből 

Elégséges határa: 50% Teljesítette: 66% 

 

1. Mi a monokromatikus fény definíciója? 

Monokromatikus fénynek nevezzük az olyan fénnyalábot, melynek minden 

fénysugara azonos hullámhosszúságú. Az ilyen fény spektrális felbontásában 

egy és csak egy hullámhossz szerepel. A lézer kivételével minden fényforrás 

sugárzása polikromatikus. (Igazán tudományos megfogalmazásban: minden 

kvantuma azonos frekvencián rezeg.) 

Ideális monokróm sugárzás a természetben a tárgy keretei között nem 

tárgyalt jelenségek miatt nem létezhet. A kereskedelemi lézerek által 

előállított sugárzás hullámhosszban mért sávszélessége 0.01-1 nm, míg egy 

LED diódánál ez az érték 30-60 nm. 

2. Milyen modulációt alkalmaztunk a következő jelre? (válasz egy szóban vagy 

rövidítés) 

 

Amplitudó modulált (AM) jelről van szó - a jel frekvenciája nem, de az 

amplitudója időfüggő váltakozást mutat. 

3. A következő állítások közül melyek igazak a pálcikákra: 

 retinán elhelyezkedő idegvégződések 

 színre érzékenyek / fényre érzékenyek 

 555 nm hullámhosszúságú fényre a legérzékenyebb 

 a retina széle felé növekszik a számuk, stb. 

A pálcikák a gyenge fényhez hozzászokott szem fényérzékenységét biztosító 

látóideg-végződések a retinán. Egy idegsejthez 5-8 pálcika kapcsolódik, 

nagy érzékenységűek (1 foton). Számuk a retina közepén elenyésző, a retina 

https://wiki.sch.bme.hu/F%C3%A1jl:Mediakomm_zh2013_2.bmp


széle felé haladva viszont fokozatosan nő. Színre nem érzékenyek, színlátást 

nem, viszont jó perifériás látást biztosítanak. Közepes fényerősségnél 

telítődnek. 505 nm körüli fényre a legérzékenyebbek - a pálcikák 

működéséből, gyenge megvilágításban adódó V'(lambda) láthatósági 

függvény itt veszi fel a maximumát. 

A csapok nagy számban a retina közepén (látógödör és sárgafolt) található 

látóideg-végződések, az erős fényhez hozzászokott szem fény- és 

színérzékenységét biztosítják. Egy idegsejthez 1 csap kapcsolódik, kis 

érzékenységűek, de nagy intenzitástartományban, mivel nincs telítődésük. 

Színlátást és gyenge perifériás látást biztosítanak. Az 555 nm körüli fényre a 

legérzékenyebbek - a csapok működéséből, jó megvilágításban adódó 

nappali V(lambda) láthatósági függvény itt veszi fel a maximumát. 

4. Mi a CIE színtéren kijelölt háromszög GR és GB oldalain elhelyezkedő 

színek elnevezése? 

 

Kvázi-spektrálszínek: egy vagy két alapszínt nem tartalmazó színek. 

5. Egy moziban a 12 m-es vászontól 8 m-re van az első sor. Hány pixelnek kell 

lennie a vetített kép egy sorában ahhoz, hogy az első sorban ülő néző is 

homogénnek lássa a képet, azaz ne legyen pixeles? 

Az emberi szem felbontóképessége átlagosan 1 ívperc (1’ = 1/60°) körüli érték - ez 

legyen A. A keresett, két pixel közötti maximális távolság X - ennél közelebbi 

pixelek esetén már nem tudjuk megkülönböztetni őket, a bezárt szög 1' alatti lenne. 

Számítás (<IDE MAJD EGY RAJZ ILLENE>): 

tg(A/2) = (X/2)/8 //méterben számolunk// X = 16*tg(A/2) 

N = 12/X - ez az a szám, ahányszor a két pixel közötti maximum távolság kifér. 

https://wiki.sch.bme.hu/F%C3%A1jl:Mediakomm_zh2013_4.PNG


N darab távolság ("köz") N+1 darab pixelt ("pont") határoz meg, tehát a korrekt 

számítás szerint legalább N+1 darab pixel szükséges. (<Nyilván nem ezen van a 

lényeg, majd a javítás alapján meglátjuk, ez kellett e>) 

 

 

6. Mi a színezetˇTV fogalma? (Y,R,G,B-vel meghatározva) 

SzínezetˇTV = arctg [(R-Y)/(B-Y)] 



7. Mi a hisztogram? 

A digitális képfeldolgozásban a hisztogram a kép színértékeiről 

(szürkeskálás képnél a szürkeségi fokozatáról) készül, a fényességértékek 

eloszlását mutatja - azaz hány, adott fényességű képpont fordul elő a képen. 

Egy színes képről több hisztogram is készíthető az egyes színcsatornák, vagy 

az összes szín szerint. A színcsatornák és így a készíthető hisztrogramok 

száma az alapszínek számával egyező. Segítségével pl. a kép világítási hibái, 

alul- vagy túlexponáltsága a mai műszaki színvonalon valós időben 

észlelhető és korrigálható, a képi színegyensúly beállítható. 

8. Mi alapján határozza meg hallórendszerünk az érzékelt hang forrásának 

irányát? 

Kis frekvenciákon a hullámhossz összemérhető a fej méretével - a két fül 

által érzékelt hullámok fáziskülönbsége egy perióduson belül van, ez fontos 

információt hordoz. Irányérzékelésünk a kisfrekvenciás tartományban (kb. 

1000 Hz alatt) tehát a fáziskülönbségre (időeltolódás) épül. 

Magasabb frekvenciákon a hullámhossz kisebb a fej méreténél - a 

fáziskülönbség nincs egy perióduson belül, információt így nem hordoz az 

irány érzékeléséhez. A fej árnyékolása azonban jelentős - nagyfrekvenciás 

tartományban az irányérzékelés alapja az intenzitáskülönbség. Azt pedig, 

hogy adott hang elölről vagy hátulról szól, apró, önkéntelen fejmozgatással 

kísérletezzük ki. 
 

9. Milyen az e-ink (e-könyv) olvasók megjelenítési technikája? 

 

https://wiki.sch.bme.hu/F%C3%A1jl:How_eink_works.png


10. Számítható-e két hang hangossága teljesítmény alapján, ha az egyik 

frekvenciája 500 Hz, a másiké 890 Hz? Válaszát indokolja! 

Kritikus sáv: ezen a sávon belül, egyidejű gerjesztés esetén az egyes 

komponensek teljesítményük (intenzitásuk) szerint összegződnek. 800 Hz 

alatt 100 Hz, 1 kHz-n 160 Hz, 10 kHz-n 2500 Hz a kritikus sáv szélessége - 

azaz a sávszélesség a frekvenciával monoton nő. 

Az 500 és a 890 Hz láthatóan nem azonos kritikus sávba esik, így 

teljesítmény alapján összeghangosságuk nem számítható (a phon-szabály 

nem alkalmazható), csak érzeti alapon (son-szabály). 

11. Mi a különbség a Dolby Stereo, a Dolby Surround és a Dolby Surround 

Pro Logic rendszerek között? 

Dolby Stereo: a térbeli hangzáshoz 4 (Left+Right+Center+Surround, 

L+R+C+S) csatornát mátrixol a 2 átvitt csatornára (Left+Right Transport, 

Lt+Rt). Az olcsóság miatt azonban a C csatornát nem dekódolják - ennek a 

jele amúgy is középre kerül, mivel L és R egyenlő energiával tartalmazza. 

(Feltétel: a hallgató pont középen ül - ez már otthoni környezetben sem 

feltétlen teljesül.) 

Dolby Surround: a Dolby Stereo otthoni rendszerekhez szánt változata. 

Kódolása teljesen egyező, a mozifilmek hangja a megvásárolhatókéra 1:1-

ben átültethető - a névbeli különbség amiatt van, mert a "sztereó" a 

felhasználóknak két csatornát jelent. 

Dolby Surround Pro Logic: a Dolby Stereo/Surround rendszerhez képest a 

C csatorna jelét is dekódolja. Ezek a dekóderek már rendelkeznek csatorna-

szeparációt növelő, iránykiemelő áramkörökkel - ezekkel és további 

technológiákkal a Pro Logic dekóder bármely két csatorna közötti áthallási 

csillapítása kb. 30 dB. Ez az érték a gyakorlatban tökéletesen elegendőnek 

bizonyult. 

12. Ismertesse az MPEG-1 audió kódolás I. és II. rétegeinek összetételét, 

különbségeit! 

 



 

 



13. MPEG videókódolás szerkezeti szintjeinek diagramja. 

 

14. Jelölje az alábbi ábrán az MPEG rendszer adatfolyamait! (Itt az ábra volt 

megadva, a konkrét nevek nélkül) 

 

https://wiki.sch.bme.hu/F%C3%A1jl:Mpeg_layers.PNG
https://wiki.sch.bme.hu/F%C3%A1jl:Mpeg_streams.PNG


15. Írja le a DVB-S rendszerben használatos hibajavító eljárásokat! 

  

Médiakommunikáció - ZH 2014.04.22. 

1. Rajzolja le a bitsebesség-torzítás diagramot, és jelölje be rajta a kódolóra 

és az emberre jellemző küszöbértékeket! 

 

2. Mi a különbség a transzverzális és a longitudinális hullámok között? 

 
Longitudinális hullám: 
 
• a hullám terjedési iránya megegyezik 
a rezgésiránnyal, sűrűsödési és 
ritkulási helyek követik egymást 
 
• Pl. hang hullám 

Transzverzális hullám: 
 
• a haladási irányára merőlegesen kelt 
rezgéseket a közegben, amiben terjed 
 
• Pl. rezgő húr, víz felszínén látható 
hullámok  



3. Egy 1kHz-es, 5,5 dB hangnyomásszintű hang hangerőssége hány phon 

és miért? 

 

5,5 phon, mert a phon definíciója az, hogy 1 kHz-en mekkora 

hangnyomásszintű az adott hang. 

4. Hangelfedések típusai és jellemzői ábrával 

Hangelfedés időben és frekvenciában: 

Frekvenciában közeli hangoknál fellép a hangelfedés jelensége 

• az egyik, zavarónak tekintett hang megemeli a másik, a vizsgálandó hang 

hallásküszöbét 

• adott frekvencián szóló nagy intenzitású hang a közeli,alacsonyabb 

intenzitású hangot elfedi 

• a hangelfedés nem szimmetrikus: a magasabb frekvenciákon szélesebb 

tartományban és erősebben jelentkezik 

 



 Nem csak frekvencia, hanem az időtartománybeli tulajdonságok is 

jelentősek 

 Pl. jellemzően az erős hangokat gyengék követik 

 A hangos jel elfedheti az időben előtte lévő és utána következő 

gyengébb hangot is 

 

5. Mik a HSL színtér H, S, L paraméterei, milyen egyéb színtereket ismersz? 

 

Van még : CIE színtér, RGB színtér, FCC színtér, amit akarsz 



6. Mi a spektrálszín fogalma? 

• monokromatikus, egyszerű vagy homogén szín, 

• fényszórás vagy fénytörés által tovább fel nem bonthatók 

7. Mit ábrázol a grafikon? (RGB-s ábra relatív érték/hullámhossz címkével) 

 

A CIE RGB színeinek spektrális színösszetevő függvényét ábrázolják. 

8. 5.1-es hangrendszer esetén hova helyezhető el a mélyhangsugárzó 

(subwoofer) és miért? 

Bárhol elhelyezhető, mert ilyen kis frekvenciákon fülünk érzéketlen a hang 

irányára. 

„Mivel az emberi hallás irányérzékelése kisfrekvencián jelentősen leromlik, 

lehetőség van arra, hogy az összes csatorna kisfrekvenciás tartalmát egy 

közös, és ráadásul szinte tetszőlegesen elhelyezhető mélyhangsugárzón 

sugározzuk le” 



9. Objektumok geometriai modellezésének sorolja fel 4 típusát! 

• Drótvázmodell 

• Felületmodell 

• Térfogatmodell 

• Cella módszer 

10. Ismertesse az AVI legfontosabb tulajdonságait! 

 

11. Mit jelent videójel esetén a 4:2:2? 

A dolgot úgy hívják, hogy chroma subsampling (szín-mintavételezés), és a 

digitális technika sajátja.  

Az egész arról szól, hogy a digitálisan tárolt képet tömöríteni kell, márpedig 

ahhoz valamennyi információt el kell dobni az eredeti képből. Ez lehetőleg 

olyan információ, amit nehezen veszel észre, és így utólag nem fog nagyon 

hiányozni.  

Az emberi szem a fényerő változásaira sokkal érzékenyebb, mint a színekére. 

Ezért azt találták ki, hogy sokat lehet spórolni rajta, ha minden egyes 



képpontnak eltárolják a fényerejét, de nem mindegyiknek a színét. A számok 

azt mutatják meg, hogy a színinformációból mennyi marad meg.  

Az első szám azt mutatja, hogy hány képpontos "blokkokra" vonatkozik a 

másik kettő. A második azt jelzi, hogy egy ilyen blokkban vízszintesen hányszor 

tárolják el a színeket. A harmadik általában ugyanaz, mint a második, vagy 

nulla, ha a függőleges mintavétel feleakkora. Példából kicsit érthetőbb lesz...  

4:1:1  

Azt jelenti, hogy 4 képpontos "csíkokra" szedik a képet. A fényerősségét ugye 

minden egyes képpontnak elteszik, de a színértéket csak minden négy 

képponthoz egyszer. Ezt használják az NTSC DV tömörítésnél.  

4:2:2  

Itt minden 4 képponthoz 2 színértéket tárolnak, vagyis minden második 

képponthoz őrzik meg a színeket. Ilyet használ a például a Digit Beta.  

4:2:0  

Hasonló az előzőhöz, nem csak 4 egymás melletti képponttal, hanem 4x2-es 

képpont blokkokkal dolgozik. Minden ilyen blokkban kétszer van 

színinformáció. Ez így bonyolultnak hangzik, de egyszerűen azt jelenti, hogy 

minden 2x2 pixeles területnek csak 1 színértéke van.  

Ezt a módszert használja például a PAL DV tömörítés és az MPEG2 is, ami a 

HDV-ben és a DVD-ken van.  

4:4:4  

Ez ugye a tuti, amikor minden egyes pixelhez van fényerő és szín is eltárolva. 

Gyakorlatilag nincs színtömörítés. 

DVB-T, DVB-C, DVB-S: tartalmazzák-e az alábbi megoldásokat, vagy sem?    

Nem biztos, hogy jó így, de talán…1.sor nem tuti h ez volt (belső konv..) 

 DVB-T DVB-S DVB-C 

Belső konvolúciós hibavédelem ✔ ✔ X 

Külső Reed-Solomon ✔ ✔ ✔ 

Konvolúciós átszövés ✔ ✔ ✔ 

Szimbólumátszövés ✔ X X 

OFDM ✔ X X 

QPSK X ✔ X 

Védőidő ✔ X X 



12. DVB-T MFN és SFN módjainak ismertetése. 

 

 



13. Mi a kompanderes kvantálótervezés lényege? 

A kompanderes kvantálótervezés alapötlete az, hogy a kvantlást próbáljuk 

visszavezetni skalár kvantálásra úgy, hogy a bemeneti jel amplitúdóját egy 

limiter jellegű függvénnyel transzformáljuk olyan módon, hogy a kapott jel 

eloszlása közel egyenletes legyen, és erre már alkalmazhatjuk a skalár 

kvantálást, ami általában egyszerűen elvégezhető a mai processzorokkal 

(osztás vagy shiftelés). 

 

14. Miért célszerű sok esetben a palettás képek használata? 

Az egyes képpontok színe itt például 2, 4, vagy 8 biten (1 bájton) vannak ábrázolva. 4-bites esetben 

16, 8-bites esetben 256 színű palettáról "válogathatunk". Az egyes számértékek a színpaletta 

színének kódjai. Az adott kódú színek RGB összetevőit a paletta-táblázat tartalmazza (általában 

színenként 3×6 bittel). Így egy 16-színű palettás kép tartalmazhat 16 teljesen különböző színt (például 

fehér, fekete, piros, stb.), de más esetben tartalmazhat pl. 16-féle kék árnyalatot is. 

Korlátozott számú színei ellenére használata meglehetősen elterjedt viszonylagosan kicsi helyigénye 

miatt. A legtöbb multimédiás alkalmazás ezt a módszert használja. A kicsi méret az Interneten is 

fontos szempont, hiszen jelentősen befolyásolja, hogy milyen gyorsan jelenik meg egy oldal. 

15. Audio CD-knek mennyi a mintavételi frekvenciája és miért ennyi? 

44.1 kHz, azért ennyi mert a prímtényezős felbontásból így jött ki, vagy valami ilyesmi. Köze 

van az NTSC-PAL váltáshoz is… 



Médiakommunikáció - PÓTZH 2014.04.22. 
 

- Kritikus sáv?  Volt már 

- Hangnyomásszint fogalma 

 

- Monokromatikus fény fogalma? VOLT MÁR 

- Szubtraktív keverés? 

 

 

 

 

 



- Mi a BR oldal? Milyen színek vannak rajta? 

Igazából fogalmam sincs… 

- Milyen módokon érzékelhetjük a hang irányát? (vagy valami ilyesmi) VOLT 

- Textúra fogalma? 

 

- Polarizált 3D? Volt 

- MPEG videókódolás szerkezeti szintjei? volt 

- -milyen rendszerekben és miért használnak iránykiemelést Volt 

  



- Milyen konténerformátumokat ismer? 

 

AVI, MPEG, MOV, Flash Video, Matroska amiket ismerek (meg amik rajta voltak 

a dián :D ) 

- B képek használatának előnyei? 

Jó tömöríthetőséget biztosít. A prediktíven kódolt képek használatának előnye 

a lényegesen kevesebb bittel való ábrázolhatóság az önmagukban kódolt (I) 

képekkel szemben. 

- Mi a DCT? 

Diszkrét cosinus transzformáció. Az MPEG és JPEG tömörítés során használják. 

- Melyik DVB rendszer használ OFDM keretszerkezetet? (azt hiszem a OFDM-ről 

szólt a kérdés) 

Az OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) moduláció lényege a 

nagyon sok, akár több ezer vivőre épülő átviteli eljárás, ahol a vivők nem 

zavarják egymást, azaz ortogonális elrendezésűek. A DVB-C használja. 



Definiálja a phon mértékegységet! 

 



Mi a Son-szabály? Milyen feltételnek kell megfelelnie? 

 

 

 

 

 

 



műfejes sztereotechnika 

 



Mi az egyenletes színesség grafikon? 

 

 



Multiview Video Coding (MVC) 

 

Mi a zárt és nyílt képcsoport (MPEG)? 

 

 

 



PNG kódolás lépései 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi a különbség a forgalomirányítás és a torlódásszabályozás között. 

 

 



 

Az IPTV-nél mi a fejállomás feladata? 

 



QoS és QoE 

 

 



 

Műsorszórás és műsorelosztás, mi a különbség 

 

IPTV és Internet TV, mi a különbség? 

 



 

 



DRM 

 


